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Handelsmerken
Memup is een geregistreerd handelsmerk. Alle andere productnamen die hierin
vermeld zijn kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van hun
respectievelijke bedrijven.
Belangrijke informatie over gegevensbescherming
U moet een back-up maken van alle gegevens voordat u een randapparaat voor
drivecontrol of opslag installeert. Memup is niet aansprakelijk voor gegevensverlies
veroorzaakt door het gebruik, onjuiste gebruik of misbruik van dit of een andere
Memup product.
Handleiding
Hoewel Memup heeft getracht de nauwkeurigheid van de inhoud van deze
handleiding te garanderen, is het mogelijk dat dit document technische, typografische
of andere onnauwkeurigheden bevat. Memup accepteert geen aansprakelijkheid voor
fouten in deze publicatie en voor directe of indirecte schade, gevolgschade of andere
schade die kan voortkomen uit een dergelijke fout, met inbegrip van maar niet beperkt
tot, gegevensverlies.
Memup levert deze publicatie “in staat van” zonder nadrukkelijke of impliciete
garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties voor
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd
worden.
Memup behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de
layout en de drivers van het product zonder voorafgaande waarschuwing aan de
gebruikers.
Deze versie van de Gebruikershandleiding vervangt alle voorgaande versies.
Aanbevelingen
In deze Gebruikershandleiding is het afbeelden van producten die door andere
bedrijven zijn gemaakt, inclusief, maar niet beperkt tot, software, servers en diskdrives,
alleen ter illustratie en uitleg gedaan. Memup adviseert, onderschrijft, verkiest en
ondersteunt geen van deze door een andere fabrikant gemaakte producten.
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1

Installatie en instellen
1.1

Uitpakken van de Kwest LAN Serie:

De verpakking van de Kwest LAN Series bevat het volgende:
․

Eenheid Kwest LAN Series

․

Snelle installatiehandleiding

․

Ethernet snoer

․

Netsnoer

․

CD met software voor Memup Easy Installer, Gebruikershandleiding

Gigalan Ethernetpoort

USB2.0 extensiepoort

Aan/uit
AC-stroom

LED stroom

Netwerk LED

~1~
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1.2

Minimale eisen:
-

Ondersteunde besturingsprogramma's:
o

Laatste versies van Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7

o

Mac® OS X 10.5, 10.6 (Easy installer is niet vereist om de Kwest LAN Series uit te voeren)

- Router
- UPnP conform apparaat voor mediastreaming
1.3

Aansluiten en starten:
1.3.1 Aansluiten:
Om de Kwest LAN series op het netwerk aan te sluiten:
1.

Sluit een uiteinde van het netwerksnoer aan op de Gigalan ethernetpoort van het apparaat

2.

Sluit het andere uiteinde van het netwerksnoer aan op uw Ethernet hub of schakelaar.

1.3.2 De stroom aansluiten:
De Kwest LAN Series van stroom voorzien:
1. Sluit het netsnoer aan op de achterkant van de Kwest LAN Series, sluit het andere uiteinde aan op de
voedingsbron.
2.

Druk op de achterkant van de Kwest LAN Series, op de aan/uit schakelaar.

Het duurt ongeveer een minuut om te starten. Als het geheel is opgestart, krijgt de systeemstatus LED de
normale status kleur (blauw).
1.3.3 Eerste verbinding voor Windows gebruikers:
De Memup Easy Installer is een hulpmiddel dat gebruikers helpt om hun PC op het apparaat aan te sluiten.
1.

Installeer de CD in de CD-Rom lezer van uw PC.

2.

Start de Memup Easy Installer:
a. U kunt de Easy Installer starten vanaf de CD of nadat u het op de PC hebt gekopieerd.
b. Dubbelklik op de installatie-icoon van Memup Easy Installer.

Let op: Sommige Windows-versies en Antivirussen, kunnen een waarschuwingsvenster laten zien door het .exebestand
3.

Een welkomstpagina verschijnt

4.

Kies de taal en kik op “next” (volgende):

De Easy Installer scant uw lokale netwerk en vindt de Kwest LAN

1

Series
(bij de eerste detectie kan het zijn dat u uw PC opnieuw moet
opstarten voordat de Kwest LAN Series door de Easy installer
geselecteerd wordt)

2
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5.

Als uw apparaat gevonden is en in de apparaatlijst van

Easy Installer verschijnt, kiest u Kwest LAN en u klikt op de toets
Next (volgende).

1
2

6.

De Easy installer stelt u een knop opzetten van een deelbare

map of management Kwest LAN voor:
a. Mount (opzetten): er wordt een openbaar gedeelte in uw
Windows explorer opgezet
b. Management: Deze knop opent uw standaard Internet
explorer voor internetbeheer (standaard login en
paswoord: admin/admin). U hebt op elk moment toegang
tot deze webpagina via de Memup Easy installer of door
het IP adres van de Kwest LAN Series in te voeren dat u in
de Easy installer op uw webbrowser vindt.
Om de instellingen voor uw Memup Kwest LAN Series te wijzigen (bv:
om privémappen te maken, de voeding te beheren), zie hieronder.
1.3.4 Eerste verbinding voor Mac gebruikers:
Kwest LAN is compatible met Apple Bonjour.
Wanneer u bent aangesloten op het interne netwerk wordt dit
automatisch in de Finder en in de Safari bonjour productlijst
aangegeven.
In de Safari productlijst klikt u op Kwest LAn voor directe toegang tot de
web gebruikersinterface.
Standaard login en paswoord (admin/admin).

1.3.5 Toegang Kwest LAN Webpagina:

Om uw Memup Kwest LAN te beheren, hebt u op elk moment
~3~
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toegang tot uw internetgebruikersinterface:
1. Door Easy Installer (Windows gebruikers): U kunt de Easy Installer op elk moment starten en de vorige
stap volgen
2. Door Webbrowser: Voer het IP-adres in dat door Easy Installer wordt aangegeven (bijvoorbeeld:
http://192.168.123.235) of door het internetadres in te voeren (standaard: “Memup-Kwest-LAN”, bijv.
http:// Memup-Kwest-LAN)
3. Mac gebruikers: voer het internetadres in: (standaard: http://memup-kwest-lan.local/login.htm)
4. Standard login en paswoord: admin/admin

~4~
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2

Systeemstatus
2.1

System logout (systeemlogout)
De rode knop is de logout-knop. Als u op deze knop klikt, zal
het systeem uitloggen. Het gaat dan terug naar de loginpagina.

2.2

System Status (systeemstatus )
De eerste pagina geeft de informatie van de Kwest LAN weer,
en het linker kader is het hoofdmenu dat de systeeminstelling
en systeemservice bevat, en de bovenkant van de inhoud is de
subfunctie, als u hierop klikt, kunt u van functie veranderen.
2.2.1 Systeeminformatie
Dit eerste gedeelte geeft de naam van het apparaat
weer, de groepsnaam, de datum/tijd van de NAS, de
firmware-versie en de taal die u direct op deze pagina
kunt veranderen.
2.2.2 Netwerkinformatie
Dit blok geeft u het IP adres van de Kwest LAN Series en
het mac-adres aan.
2.2.3 Service-informatie
Dit blok geeft u de status van de NAS service aan, “ON”
(AAN) betekent dat de service is gestart en klaar is.
“OFF” (UIT) betekent dat de service niet is gestart.
2.2.4 Van taal veranderen
In

deze

pagina

kunt

webgebruikersinterface

u

de

veranderen,

taal

van

door

vervolgkeuzelijst te klikken en de taal te kiezen.
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3

Instelling
3.1

Systeeminstelling
De systeeminstelling heeft betrekking op het systeem,
netwerk, de DHCP service, datum/tijd en de firmware-upgrade.
3.1.1 Systeem
1. System Information (systeeminformatie):
Device Name (naam van het apparaat): De naam van
het NAS-apparaat.
Group

Name

(groepsnaam):

De

naam

van de

NAS-werkgroep.
SSL Servicestatus: Als de service is aangezet, zal de pagina
HTTP + SSL gebruiken, zoals https://
2. Administrator Settings (beheerdersinstellingen):
Dit kan het wachtwoord van de NAS administrator
veranderen, en de "non-actief tijd" voor de web
gebruikersinterface instellen, de "non-actief tijd" zal de
gebruiker uitloggen als de gebruiker de website gedurende
een betaalde tijdsduur niet heeft gebruikt.
3. Power Management (stroombeheer):
Reboot (herstarten): Als u op deze knop drukt zal de NAS
herstarten.
Shutdown (afsluiten): Als u op deze knop drukt zal de NAS
afsluiten.

~6~
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3.1.2 Network (netwerk)
Network Information (netwerkinformatie):
Link Speed (link-snelheid): Het geeft de snelheid van het netwerk aan 10/100/1000 Mbps.
Jumbo Frame: Het kan de afmetingen van netwerkpagina
veranderen.
IP Address (IP-Adres)
Dit blok zal de IP dynamisch (van DHCP) of statisch (door
handmatige instelling van de gebruiker) bepalen.

3.1.3 DHCP Service
1. DHCP Service Configuration (Instelling DHCP Service):
Service Status (servicestatus)
Auto: start automatisch de DHCP service als het netwerk
geen DHCP-server heeft, als het netwerk een DHCP-server
heeft, zal auto de service niet starten.
Enable (activeren): start de DHCP-server.
Disable (deactiveren): stopt de DHCP-server.
IP pool address range (adresbereik IP-pool): stelt het begin
en eind van het IP-adres van de DHCP-service in.
Gateway (poort): stelt de poort van de DHCP-service in dat
aan de DHCP-klant zal leveren.
DNS 1: stelt de eerste DNS van de DHCP-service in dat aan de
DHCP-klant zal leveren.
DNS 2: stelt de tweede DNS van de DHCP-service in dat aan
de DHCP-klant zal leveren.
Lease Time (huurtijd): De DHCP huurtijd.
DHCP Client List (klantenlijst):
Dit geeft de klantenlijst van de DHCP weer.

3.1.4 DDNS
De DDNS (Dynamische DNS) is een methode / protocol /
netwerkservice die een netwerkapparaat, zoals een router of
computersysteem dat de Internet Protocol Suite gebruikt, de
mogelijkheid biedt om een Domein Naamsysteem (DNS) op
een naamserver in "real time" te veranderen, net als de
actieve DNS-configuratie van de ingestelde host-namen,

~7~
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adressen of andere informatie.
Door DDNS aan te schakelen bent u in staat om een eenvoudig
webadres te maken om op afstand toegang te krijgen tot uw
LAN en dat vanaf elke plaats op de wereld.
1. Open de specifieke poort TCP/IP op uw router (lees de
gebruikershandleiding

van

de

router).

Het

is

gebruikelijk poort 80.
2. Maak

een

gratis

account

aan

op

http://www.dyndns.com/ en voer de informatie in
die op de Kwest LAN webinterface is aangemaakt.
3.1.5 Data/Time (data/tijden)
In de Kwest LAN kunt u de datum & tijd instellen. U kunt het
handmatig doen als u de NAS start, of met NTP (Network
Time Protocol) dat de datum & tijd automatisch vanaf het
internet kan synchroniseren.
Manual (handmatig): handmatig instellen van de datum &
tijd.
Auto (automatisch):
Daylight Saving Time (wintertijd): Gebruik de wintertijd.
Time Zone (tijdzone): kies een tijdzone.
NTP Server: kies een NTP-server of voeg een nieuwe
NTP-server toe, en u kunt ook een NTP-server bewerken
of wissen.
3.1.6 Firmware Upgrade (bijwerken firmware)
Om de Kwest LAN bij te werken, kan het zijn dat het nodig is
om

firmware-updates

te

downloaden

van

www.memup.com.
Om uw Kwest LAN te updaten:
1. Bezoek

regelmatig

de

website

van

Memup

www.memup.com om te kijken of er firmware-updates
beschikbaar zijn
2. Als er een firmware-update beschikbaar is, download
deze dan naar uw computer
3. Zodra de firmware is gedownload, opent u de interface
van Kwest LAn web (zie sectie 1.3.5) en in Setup gaat u

~8~
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naar Upgrade
4. Browse door uw computer en kies de nieuwe firmware
5. De upgrade zal starten
Let op: Gedurende het updaten dient u uw Kwest LAN niet
uit te schakelen of te gebruiken
6. De Kwest LAN zal herstarten als de Update is afgelopen.
3.2

Disk Setup (instellen schijf)
De sectie Disk Setup (instellen schijf) geeft alle informatie van de
schijf weer net als de instellingen, het schijfformaat en de S.M.A.R.T.
informatie.
3.2.1 Instelling
1. Huidige Configuratie schijfvolume:
Logische Volumes: Dit gedeelte geeft de opslagcapaciteit van
de disk weer
Physical Disks (materiële schijven): Dit gedeelte geeft de
materiële informatie van de interne schijf weer
Disk Utility (hulpmiddel schijf): Dit gedeelte stelt u in staat om
partities op de schijf te maken/wissen en ze te repareren.
HDD Power Management (HDD stroommanagement): Dit
gedeelte stelt u in staat om het stroomverbruik van de schijf te
beheren. Hier kunt u een standby-modus van de schijf
instellen

om

zoveel

mogelijk

het

stroomverbruik

te

verminderen.
3.2.2 S.M.A.R.T.
S.M.A.R.T.

(technologie

voor

zelf-controle,

analyse

en

rapporteren) is een controlesysteem voor harde schijven van
computers

om meerdere indicatoren van betrouwbaarheid

te herkennen en er over te rapporteren in de hoop vooruit te
lopen op defecten.
Disk Info (info schijf): Om de gedetailleerde informatie weer
te geven.
Info S.M.A.R.T.: Om de gedetailleerde SMART

informatie

weer te geven.
S.M.A.R.T Testing Crontable (controle S.M.A.R.T testen): Om

~9~
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de agenda met SMART-tests in te stellen.
3.2.3 Disk Test (disktest )
Dit gedeelte stelt u in staat om handmatig een
S.M.A.R.T.-test van de schijf te maken.

3.2.4 USB
De Kwest LAN heeft een USB-poort, waarin u een
USB-apparaat zoals een Harde schijf, flash-drive (…) kunt
gebruiken
Dit gedeelte geeft USB-informatie aan en stelt u in staat
om gemakkelijk naar de Kwest LAN een back-up te maken
van de inhoud van een USB-apparaat.

3.2.5 Backup Management (back-up beheer)
Klik op deze Back-up knop, het kan van alle inhoud van een
usb-apparaat een back-up maken naar een lokale schijf, en
het zal automatisch een map maken met de huidige datum
& tijd en de naam van het apparaat in een openbare map,
zoals
\\Memup-Kwest-LAN\Public\2011_02_21_04_42_09\[usb
label name].
3.3

System Log (systeemlog)

De boomsectie van “Log” zal de historie van de gemaakte
acties op de Kwest LAN samenvatten.
3.3.1 System (Systeem)

~ 10 ~
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3.3.2 Connection (aansluiting)

3.3.3 Event (evenement)
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3.4

User Management (gebruikersmanagement)
3.4.1 Folder Management (mapbeheer)
In dit blok kunt u een map naar de NAS maken, en het kan ook de map beheren en wissen.

Access mode (modus toegang): dit betekent dat deze map met iedereen gedeeld wordt of persoonlijk
blijft.

3.4.2 User Management (gebruikersmanagement)
In dit blok kunt u een gebruiker naar de NAS maken, en gebruikers beheren en wissen.

Quota Setting (Quota-instelling):
Als u een gebruiker maakt, kunt u beslissen om een beperkte opslagcapaciteit per gebruiker toe te
wijzen.

~ 13 ~
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3.4.3 Rights Management (rechtenbeheer)
Bij het aanmaken van een gebruiker, hebt u de mogelijkheid
om de toegang tot bestanden toe te staan of dat te beperken.
1. Kies de map die u wilt delen.
2. In het gebruikersblok, verandert u de instellingen
van de gebruiksrechten per gebruiker
Login (inloggen): Als u toestaan kiest zal die gebruiker
toegang tot de map hebben
Schrijfsnelheid: U kunt de gebruiker toestaan om
toegang in read only (alleen lezen) te krijgen (inhoud
lezen) of met schrijfrechten (de gebruiker kan de inhoud
wijzigen.)
3. Klik op Apply (toepassen) om de instellingen op te
slaan
3.5

Default (standaard)
Deze functie zet de Kwest LAN terg naar de standaard
fabrieksinstellingen.

Belangrijk:

Deze functie zal alle gebruikersinstellingen en

gegevens wissen. Maak een back-up van uw gegevens
voordat u naar de standaard fabrieksinstellingen terug gaat!

~ 14 ~
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4

Servicemenu
4.1

Share Folder (map delen)
In dit gedeelte kunt u de samba-service instellen en direct via Internet door de Kwest LAN browsen.
4.1.1 Share (delen)
Service Status (servicestatus) De service voor het delen van mappen aan- of uitzetten.
Master browser (meesterbrowser): Om de meesterbrowser aan- of uit te zetten.
Optie Oplocks: Om de opportunistische vergrendeling aan- of uit te zetten.
Archive option (optie archiveren): Om de vuilnisbak op het netwerk aan- of uit te zetten. (aanbevolen)

Aantekeningen:
Oplock: Een opportunistische vergrendeling, of oplock, is een mechanisme dat is ontworpen om klanten
dynamisch hun bufferstrategie te laten veranderen en dat op een samenhangende manier om de
prestaties te verbeteren en het netwerkgebruik te verminderen. De netwerkprestatie voor
bestandsoperaties op afstand kan worden verbeterd als een klant lokaal bestandsgegevens kan bufferen,
wat de noodzaak om netwerkpakketten te sturen en ontvangen vermindert of annuleert. Een klant kan
bijvoorbeeld geen informatie in een bestand willen schijven op een verre server als de klant bevestigt
dat geen ander proces toegang tot de gegevens heeft. Op dezelfde manier kan de klant te lezen gegevens
bufferen vanaf het verre bestand als de klant bevestigt dat er geen ander proces gegevens naar het verre
bestand schrijft.

~ 15 ~
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4.1.2 Webexplorer (QuiXplorer)
Van web naar gebruikersinterface, kunt u door uw Kwest LAN browsen door op “Explorer” te klikken.
Het zal een QuickXplorer-venster openen waarin u bestanden

kunt uploaden en downloaden.
4.2

FTP-Server
U kunt gegevens naar een externe gebruiker delen met een
FTP-Server.
Deze service kan vereisen dat u een specifieke poort opent op uw
Router (lees de handleiding van uw router), gebruikelijk poort 21.
4.2.1 Servicemanagement
Service Status (servicestatus) Om de FTP-Server aan- of uit te
zetten.
Service port (service-poort): Om de FTP servicepoort in te
stellen.
PASV mode port range (poortbereik PASV-modus): Om het
poortbereik van de PASV-modus in te stellen.
Upload transfer Rate (overdrachtssnelheid uploaden): Om de
overdrachtssnelheid bij het uploaden in te stellen.
Download transfer Rate (overdrachtssnelheid downloaden):
Om de overdrachtssnelheid bij het downloaden in te stellen.
4.2.2 Anonymous Management (beheer anoniem)
Allow Anonymous FTP Access (anonieme toegang FTP
toestaan): Anonieme toegang aan- of uitzetten.
Anonieme FTP-toegang: Om de anonieme rechten in te stellen,
alleen lezen of lezen/schrijven.
Upload Transfer Rate (overdrachtssnelheid uploaden): Om de
overdrachtssnelheid bij het anonieme uploaden in te stellen.

~ 16 ~
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Download transfer Rate (overdrachtssnelheid downloaden): Om de overdrachtssnelheid bij het
anonieme downloaden in te stellen.
4.3

Media Server (Mediaserver)
4.3.1 UPnP
De UPnP AV mediaserver is een computersysteem of een
eensgelijke digitale toepassing die digitale media opslaat, zoals
foto's, films, of muziek en deze deelt met andere hierop
aangesloten apparaten. Deze mediaservers gebruiken de
universele protocollen Plug en Play (UPnP) om met andere
apparaten te communiceren.
UPnP-Status: Om de UPnP media server aan- of uit te zetten. (u
moet een map kiezen voor het delen van a media uit de
onderstaande mappen).
Default

Rescan

Time

(standaard

rescantijd):

stel

de

automatische scan-inhoud timer in.
Current UPnP Folder (huidige UPnP map): Huidige gedeelde
UPnP map:
4.3.2 iTunes
iTunes is een digitale mediaspeler toepassing, gebruikt voor het
spelen en organiseren van digitale muziek en videobestanden.
De toepassing is ook een interface om de inhoud op Apple iPods
en iPhones te beheren, net als op iPads.
iTunes Status: Om de mediaserver van iTunes aan- of uit te
zetten. (u moet een map kiezen voor het delen van a media uit
de onderstaande mappen).
Current UPnP Folder (huidige UPnP map): Huidige gedeelde
iTunes map:
4.4

BT Download

De Kwest LAN bevat een torrent-functie die het downloaden van uw bestanden
als uw computer uit staat mogelijk maakt, om energie te besparen.
About BitTorrent (over bitTorrent):
BitTorrent is een protocol voor het peer-to-peer delen van bestanden dat wordt
gebruikt voor het delen van grote hoeveelheden gegevens. BitTorrent is een van
de meest gebruikte protocollen voor het doorsturen van grote bestanden.
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1. Om deze service in te stellen, moet u eerst de specifieke poort op uw Router openen (lees de
gebruikershandleiding van de router), gebruikelijk is dit poort 90-91
2. In een WebgebruikersInterface, gaat u naar het gedeelte BTDownload
3. De BitTorrent client zal openen
4. Klik op Open en voer de directe link naar de torrent in of browse op uw computer om de te downloaden torrents
te kiezen
De torrent zal automatisch downloaden.

5

Hulp:
5.1

Contact opnemen met de Technische hulp

De Technische hulp van Memup biedt meerdere opties om Memupgebruikers te helpen om toegang te krijgen tot
informatie en updates. We raden uw aan om onze e-mailservices te gebruiken, die updates van productinformatie
geven en zo de meest efficiënte service en hulp garanderen.
Als u besluit contact met ons op te nemen, dient u de volgende informatie bij de hand te houden:
․

Productmodel en serienummer

․

BIOS, firmware, en versienummers van de driver

․

Een beschrijving van het probleem / situatie

․

Informatie systeemconfiguratie, inclusief: type moederbord en CPU , model harde schijf(ven),
SAS/SATA/ATA/ATAPI schijven & apparaten, en andere controllers.

Services Technische Ondersteuning
Website Memup

http://www.Memup.com/

Frankrijk
Telefonische hulp

0892700257, van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. (€
0,34 /min)

Spanje
Telefonische hulp

91 3238605
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h. y de 15.30 a 18.30 h

Portugal
Telefonische hulp

(+351) 21 983 3535
De segunda a sexta, das 9h às 13h e das 14h às 18h
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5.2

Beperkte garantie

Beperking van aansprakelijkheid en schade
DE FABRIKANT OF DE WEDERVERKOPERS VAN DE FABRIKANT (HIERNA GENOEMD 'DE VERKOPERS') ZIJN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, MORELE
OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE DOOR OMZETVERLIES VAN EEN KLANT OF DERDE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF
DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT
SCHADE VOORTKOMEND UIT EEN DEFECT IN HET PRODUCT, DE SOFTWARE OF DE DOCUMENTATIE, OF VERLIES OF
ONNAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS VAN WELKE AARD DAN OOK, GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE
DAAD OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE, ZELFS ALS PARTIJEN GEÏNFORMEERD ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE RISICO’S. OMDAT SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR
SCHADE NIET TOESTAAN, KAN HET ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS OP DE PARTIJEN.
IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE GECUMULEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER IN VERBAND MET HET
PRODUCT OF DE SOFTWARE HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DE KLANT VOOR HET PRODUCT BETAALD HEEFT.
Garantie-informatie
Memup garandeert uw product tegen materiaal- en uitvoeringsfouten, in normale gebruiksomstandigheden, voor de
genoemde garantieperiode. De garantie wordt van kracht vanaf de datum van verzending. Ingeval dit product binnen de
garantieperiode gebreken blijkt te vertonen, zal Memup het mankementen vertonende product naar goeddunken
repareren of vervangen.
Deze garantie is in de volgende gevallen ongeldig:
• Het product werd gebruikt/bewaard in abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden;
• Het product werd gerepareerd, gewijzigd of veranderd, tenzij Memup die reparatie, wijziging of verandering
uitdrukkelijk en schriftelijk goedgekeurd heeft;
• Het product werd verkeerd gebruikt of verwaarloosd, vertoont een elektrisch defect, werd onjuist verpakt, was
betrokken bij een ongeval of een geval van overmacht;
• Het product werd verkeerd geïnstalleerd;
• Het kapotte onderdeel is een reserveonderdeel, zoals een papierinvoerlade, enz.
• De verzegeling van de behuizing is verbroken.
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